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 األسـ: وائؿ عودة سمماف العكشة.
 .52/2/3691مكاف وتاريخ الميالد: الكرؾ 
 ( أبناء.4الحالة االجتماعية: متزوج )

 المينة: خبير ومستشار ضريبي.
 ضاحية األمير راشد. –شارع يوسؼ سانوسياف/ أو عماف  –الكرؾ  -عنواف السكف: األردف

 الطابؽ الخامس -5سنتر  عمارة يوسؼ -ش وصفي التؿ عنواف العمؿ:
 

  المؤىالت العممية
عماف العربية ، جامعة 5004– / ضريبة الدخؿتخصص ضرائب –محاسبة ال فمسفة دكتوراه.   3   

 .امتياز قديرت/ االردف –لمدراسات العميا 
 األطروحة :  " تعديؿ األرباح المعمنة و تقدير ضريبة الدخؿ لمشركات التجارية وعنواف      

   عية و البنوؾ في األردف "  الصنا
 تقدير جيد جدا/    الجامعة االردنية–3661 –تخصص محاسبة  –عمـو ادارية ماجستير   .5
المنشآت  عنواف األطروحة : " اختالؼ الضريبة المعمنة و المعدلة و  تدقيؽ حسابات       

  التجارية ضريبيا في األردف "
 .تقدير جيد جداعة االردنية / الجام – 3694–محاسبة بكالوريوس . 1  
 

  العضويات المينية :

 األردف .عماف /  –عضو مؤسس في جمعية المحاسبيف االردنييف  .3
 . القاىرة / مصر –ضرائب العربية العضو مؤسس في جمعية  .5
  المؤلفات  
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        ميع ىذه               كتب في مجاؿ المحاسبة والضريبة وجالمشاركة في تأليؼ               
 :الجامعات االردنية العديد مف  الكتب معتمدة لمتدريس في

 .) طبعتيف( الضرائب ومحاسبتيا. 3            
 .الموازنات العامة بيف النظرية والتطبيؽ إدارة .5

مف الناحية النظرية -محاسبة شركات االشخاص واالمواؿ  أصوؿ .1
 ) سبع طباعات(. والعممية

مادة العممية ال-(JCPA Review) ردنيةاأل القوانيف والتشريعات  .4
المحاسب القانوني  المتحافوالعممية لمتأىيؿ 

 .JCPA،5009)األردني)

المادة  -(JCPA Reviewالتشريعات األردنية ذات العالقة ) .2
العممية والعممية لمتأىيؿ المتحاف المحاسب القانوني األردني 

(JCPA)،  5033،  1ط . 

المادة  -(JCPA Reviewقة )التشريعات األردنية ذات العال .9
العممية والعممية لمتأىيؿ المتحاف المحاسب القانوني األردني 

(JCPA ط ،)2014،  4 . 

المادة  -(JCPA Reviewالتشريعات األردنية ذات العالقة ) .7
العممية والعممية لمتأىيؿ المتحاف المحاسب القانوني األردني 

(JCPA ط ،)5039،  2 . 

 

 
 
 

 يةالدورات التدريب
 التاريخ مكاف االنعقاد اسـ الدورة

Development of Risk Criteria Training USAID 2014 
Organizational Restructuring USAID 5031 
Event Management-Best Practices USAID 5035 
 5035 المعيد الدبموماسي االردني البروتوكوؿ واالتيكيت
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  Strategic Planning Training  

 

USAID-Fiscal Reform Project 5033 

 5033 مجموعة طالؿ أبو غزالة إدارة الوقت وضغوط العمؿ 
Problem Solving & Conflict Management Challenger Team 5033 
Falcon Accounting System Training USAID  5033 
Course Design and Development Workshop USAID-ISTD Jordan 5007 
International Accounting & Auditing standards  USAID-ISTD Jordan 5007 
Change Management Workshop USAID 5007 

 5007  مركز بيت القمة االردني الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب

 5002 مركز بيت القمة االردني غسيؿ االمواؿ

 5004 المعيد الوطني لمتدريب قانوف ضريبة المبيعات

 5004 جمعية الضرائب المصرية الضرائب واثرىا عمى االستثمارات
 5001 المعيد الوطني لمتدريب قانوف رسـو طوابع الواردات

Tax System Administration Seoul-Korea 5005 

 5003 معيد االدارة العامة االردني ضريبة المبيعاتقانوف تطبيقات 

 5000 دريب العربي/ بنؾ االسكافمركز الت ادارة الجودة الشاممة

 3666 معيد االدارة العامة االردني االدارة االشرافية  ومحاسبة التكاليؼ

Excel through windows 3666 بنؾ االسكاف 

 3664 معيد االدارة العامة االردني استخداـ الحاسوب في تدقيؽ الحسابات

 3661 ة العامة االردنيمعيد االدار  استخداـ الحاسوب في المحاسبة المالية

 3660 معيد االدارة العامة االردني التحميؿ المالي

 
 
 

 الخبرة العممية والوظائؼ

 
 إلى المدة مف مركز العمؿ الوظيفة

 لغاية تاريخو 5034 البيارؽ لالستشارات والتدقيؽ الضريبي والتدريب مدير عاـ
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 5039 5032 ةقسـ المحاسب -الجامعة العربية المفتوحة استاذ مساعد 
 لتخطيطامساعد المدير العاـ لشؤوف 

، ومف وخدمات المكمفيف والتطوير
 :ضمف المسؤوليات المناطو بو

 التخطيط . -1
 إدارة الديوف. -2
دارة العمميات. -3  األلتزاـ الضريبي وا 
 إدارة خدمات المكمفيف. -4
 السجؿ واإلعفاء والرد الضريبي. -5
 المعمومات واالقتطاعات. -6

 

 9/5034 3/5031 األردف -المبيعات دائرة ضريبة الدخؿ و 

 3/5031 5006/ 9 األردف -دائرة ضريبة الدخؿ والمبيعات   مدير مديرية الشؤوف اإلدارية

 9/5006 5007/ 9 االردف -دائرة ضريبة الدخؿ والمبيعات   و السياسات مدير مديرية التخطيط

و توكيد  مدير مديرية الرقابة الداخمية
 الجودة

 9/5007 9/5009 االردف -الدخؿ والمبيعات دائرة ضريبة 

 6/3669 6/3664 قسـ إدارة األعماؿ والمحاسبة  -جامعة مؤتة محاضر متفرغ
 3666 3666 قسـ إدارة األعماؿ والمحاسبة –الجامعة الياشمية محاضر غير متفرغ

 -- 5007 المجمع العربي لممحاسبيف القانونييف الفنية االمتحاناتعضو لجنة 
 9/5009 3699 دائرة ضريبة الدخؿ ب متعددةمناص

 3699 3692 وزارة التربية والتعميـ االردنية مدرس ثانوي تجاري

 3692 3694 القوات المسمحة االردنية محاسب

 
 صدر بيا كتب تكريـ التي)بمبادرة ذاتية(  مف أىـ االنجازات الوظيفية

 كز الدائرة(..إعداد نظاـ المواـز المحوسب ) لجميع مديريات ومرا3
 بالتعاوف مع مشروع االصالح المالي. مميزة. إنشاء قاعات تدريبية 5
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ستالـ مادة السوالر إلغراض التدفئة.1 جراءات طمب وا   . إعداد اسس وا 
 . إعداد نظاـ اإلستفسارات ) تنظيـ عممية الرد عمى االستفسارات الواردة لمدائرة(.4
 

 عمؿ وأوراؽندوات ومؤتمرات 
قني العاشر إلتحاد السمطات الضريبية لمدوؿ اإلسالمية، المؤتمر الت .3

 .)رئيس الوفد االردني(56/33/5031-52/33/5031السنغاؿ، 
صندوؽ النقد  -ورشة عمؿ، اإلدارة الفعالة لمخاطر اإللتزاـ الضريبي .5

 .10/4/5031– 59/4/5031، عماف/ األردف  (METACالدولي )
ات الضريبية لمدوؿ اإلسالمية، المؤتمر التقني التاسع إلتحاد السمط. 3

 .1/30/5035 – 56/6عماف، 
 .9/1/5033منتدى القيادة ، عماف/ األردف  ،ورشة عمؿ. 4
. ندوة إطالؽ نتائج جداوؿ المدخالت والمخرجات في األردف، فندؽ الندمارؾ/ عماف 2

32/6/5030. 
ديالت . محاضر في ورشة عمؿ بعنواف "ضريبة الدخؿ والمبيعات وفؽ احدث التع9

، ، النجـ الذىب لالستشارات المحاسبية واإلدارية والضريبيةوالتشريعات القانونية"
 .39/1/5030فندؽ اليوليدي إف / عماف 

        . المؤتمر العربي السابع لمموارد البشرية والتطوير المؤسسي، عماف/األردف 7
31/7 – 39/7/5006. 

 .5009شباط وحتى أيار . صياغة قانوف الضريبة المقترح لمفترة مف 9
. المشاركة كخبير في االجتماعات التي عقدت مف قبؿ مجموعة خبراء اإلدارة 6

 . 5007 الضريبية لمفترة مف آب وحتى تشريف أوؿ
30 .Course Design and Development Workshopفي الفترة مف ، 
         .9/35/5007-4والفترة مف  59-56/33/5007 
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 األردف, البحر الميت/  Tax Codeروع قانوف الضرائب الموحد .ورشة عمؿ ,  مش33
5007.  

, تقديـ بحث بعنواف "دور  5009, ، عماف.المؤتمر العممي الميني الدولي السابع35
 –قانوف ضريبة الدخؿ في ترسيخ مفيوـ القيمة العادلة لالستثمارات المالية" 

 باحث مشارؾ.
بحث  5004 – ،جميورية مصر العربيةاراتعمى االستثم وأثرىا.مؤتمر الضرائب 31

 الضريبية وأثرىا عمى االستثمارات (. اإلعفاءات) مقدـ بعنواف
بحث مقدـ ) مشاكؿ مينة   3667 ، األردف األوؿمؤتمر جمعية المحاسبة .   34

 -المحاسبة في الشركات الصناعية المساىمة العامة األردنية ، دراسة ميدانية (
                                                                  باحث مشارؾ.

، منظـ ومشارؾ بتقديـ   3669 ، األردف.ندوة المحاسبة الثانية في جامعة مؤتة32
بحث بعنواف ) مدى استخداـ الحاسب في تدقيؽ الحسابات في مكاتب التدقيؽ في 

 باحث مشارؾ.-(األردفمكاتب التدقيؽ في 
، منظـ ومشارؾ بتقديـ  3662 ، األردففي جامعة مؤتة األولى.ندوة المحاسبة 39

 -بحث بعنواف ) مدى تقبؿ طمبة المحاسبة لبرنامج تطبيقي خالؿ فترة الدراسة(
 باحث مشارؾ .

 ةػػممخص عف الخبرات العممي
لغاية  – 5034شركة البيارؽ لالستشارات والتدقيؽ الضريبي والتدريب مدير عاـ  .3

 .تاريخو

 .5039 - 5032محاضر غير متفرغ في الفترة  ربية المفتوحة/الجامعة الع .5
 . األردف –دائرة ضريبة الدخؿ والمبيعات   .1
 (.5034 -5031) مساعد المدير العاـ لشؤوف التخطيط والتطوير وخدمات المكمفيف 
  (5031 -5006)اإلداريةمدير مديرية الشؤوف. 
  (5006-5007)مدير مديرية التخطيط والسياسات. 
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  (5007-5009).توكيد الجودةمدير مديرية الرقابة الداخمية. 

  ،5031رئيس لجنة فريؽ التطوير المؤسسي في مشروع االصالح المالي. 

  صندوؽ  –مشاركة وتنظيـ، ورشة عمؿ اإلدارة الفعالة لمخاطر اإللتزاـ الضريبي
 .5031(، METACالنقد الدولي )

 تاسع التحاد السمطات الضريبية في عضو المجنة التحضيرية، المؤتمر التقني ال
 .5035الدوؿ اإلسالمية، 

  رئيس المجنة اإلدارية، المؤتمر التقني التاسع التحاد السمطات الضريبية لمدوؿ
 .5035،االسالمية

  الخاصة بالقانوف المؤقت لضريبة الدخؿ والقانوف عضو لجنة تعديؿ التعميمات
 .5035المعدؿ لقانوف ضريبة المبيعات، 

 5035جنة الييكؿ التنظيمي، عضو ل. 

 لدراسة أي صعوبات )المجنة المشتركة الدائمة مع سمطة العقبة االقتصادية  رئيس
 .5035،(والتعميمات واألنظمةالتطبيؽ العممي لمقانوف  أثناءتنشأ 

  رئيس المجنة المركزية الخاصة بالنظر بتفويض الموظفيف بصالحيات
 .5035التدقيؽ،

 رئيس لجنة الفصؿ في ال( خالؼ بنتائج تدقيؽ لممؼ شركةAES ،)5035. 

  ،5035عضو لجنة الدوراف الوظيفي لدائرة ضريبة الدخؿ والمبيعات. 

 ،باالشتراؾ مع  عضو فريؽ دراسة تقييـ مخاطر النزاىة في آلية تقدير الضرائب(
 .5035 ىيئة مكافحة الفساد(

 تاسع التحاد عضو لجنة اختيار الموضوع الذي سيطرحو االردف في المؤتمر ال
 .5035سمطات الضرائب في البمداف االسالمية، 

  ،عضو لجنة اإلعداد لممؤتمر التاسع التحاد سمطات الضرائب في البمداف اإلسالمية
5035 . 
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  رئيس لجنة اسس االرشادات والتعاميـ لقانوف ضريبة الدخؿ المؤقت وقانوف
 .5033ضريبة المبيعات المعدؿ، 

  بمبادرة ،  سب ) لجميع مديريات ومراكز الدائرة(إعداد نظاـ المواـز المحو
 . 5033،ذاتية

  ،بمبادرة إنشاء قاعات تدريبية مميزة بالتعاوف مع مشروع االصالح المالي
 . 5033،ذاتية

  ،)رئيس لجنة إرشاد وتثقيؼ المكمفيف )فريؽ اإلعداد وفريؽ المراجعة والتدقيؽ
5033. 

  دات المحاسبية اعتماد السجالت والمستن أسسضع عضو لجنة و
 .5033،وسبالمحو 

  جراءات أسسوضع التدفئة، دائرة ضريبة  ألغراضمادة السوالر  ستالـاو طمب  وا 
 .5033،بمبادرة ذاتيةالدخؿ والمبيعات، 

  5033، معايير الفحص والجودة الضريبيةعضو لجنة.  

 (إعداد نظاـ اإلستفسارات ) تنظيـ عممية الرد عمى االستفسارات الواردة لمدائرة 
 .5006،بمبادرة ذاتية

  لموظفي –األردنية لبناء القدرات ، المجمس الوطني لمتطوير االقتصادي  –مدرب
، رسـو  ضريبة الدخؿ الميبية،  ضريبة الدخؿ األردنيةمصمحة الضرائب في مجاؿ 

، ضريبة المبيعات األردنية، رسوـ الطوابع والدمغة الميبية، الطوابع األردنية 
   ساعة (. 344لمدة ) دورة  2/9/5006

  وقانوف معدؿ  ضريبة الدخؿمؤقت ل إلصدار قانوف اإلرشادات والتعاميـرئيس لجنة
 .5006المبيعات  لقانوف ضريبة

  لجنة طباعة وتجييز القوانيف واألنظمة والتعميمات والنماذج واإلرشاداترئيس 
 .5006 إلصدار قانوف مؤقت لضريبة الدخؿ وقانوف معدؿ لقانوف ضريبة المبيعات
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  ( لسنة 59رقـ ) المؤقت قانوف ضريبة الدخؿ الصادرة بموجبعضو لجنة التعميمات
 .5006 ( لسنة56رقـ ) وقانوف معدؿ لقانوف ضريبة المبيعات 5006

  ( لسنة 59المؤقت رقـ ) الصادرة بموجب قانوف ضريبة الدخؿ األنظمةعضو لجنة
 .5006 لسنة( 56رقـ ) وقانوف معدؿ لقانوف ضريبة المبيعات 5006

  5006والمبيعات في دائرة ضريبة الدخؿ  المؤسسي األداءلجنة تقييـ رئيس. 

 5006والمبيعات, في دائرة ضريبة الدخؿ رئيس لجنة دراسة إنشاء مركز تدريبي. 

  5006 ائرة ضريبة الدخؿ والمبيعات,في د ةالتنظيميدراسة اليياكؿ لجنة عضو 
 .ولغاية تاريخو

  ومديرية التصميـ   يطالنظر في ىيكؿ ومياـ مديرية التخطدراسة إعادة عضو لجنة
 . 5006في دائرة ضريبة الدخؿ والمبيعات,

 خطيط والسياسات ومديرية تعضو لجنة إعادة النظر في وصؼ مياـ مديرية ال
 .5009التصميـ وتنظيـ العمميات ومياـ اقساميا، 

 لتأجير التمويمي مف عضو لجنة دراسة التعديالت المقترحة والتوصيات المتعمقة با
 .5009الجوانب المتعمقة بضريبتي الدخؿ والمبيعات، 

 5009، وحدشاركة في صياغة قانوف الضريبة المالم. 

  5007 ،)مشروع اإلصالح المالي( الضريبية اإلدارةخبير في مجاؿ.  

 5009عف المدير العاـ ,  رئيس لجنة تدقيؽ قضايا الموظؼ المفوض. 

 5007, مشروع االصالح المالي في االردف ,  االدارة الضريبية لجنة -عضو لجنة الخبراء.  

 5007لالطالع عمى التجربة االيرلندية ,  – رئيس الوفد األردني. 

 الرقابة  ضابط ارتباط بيف دائرة ضريبة الدخؿ و المبيعات مع مشروع تطوير أنظمة
 . 5007و التفتيش عمى قطاع االعماؿ في االردف  , 

  في دائرة ضريبة  المستندات المالية الخاصة بمشروع التطويرمدقؽ داخمي عمى
 .  5007الدخؿ و المبيعات, 

  الدورة الرابعة.جائزة الممؾ عبداهلل لمتميز الحكومي –رئيس معيار القيادة ، 
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 مع مؤسسة التمويؿ  عضو لجنة دراسة التعديالت عمى قانوف التأجير التمويمي
 لدخؿ و المبيعات(. )فيما يتعمؽ بضريبتي ا IFCالدولية 

 ؿدائرة ضريبة الدخ – مشرؼ مجموعة في مديرية الشركات المساىمة. 

 رئيس لجنة التدقيؽ في لجاف الدمج بيف ضريبة الدخؿ والمبيعات. 

 رئيس قسـ التدقيؽ مديرية الشركات المساىمة. 

 في مديرية الشركات المساىمة رئيس لجنة تدقيؽ قضايا االعتراضات. 

  في االعتراضات المقدمة عمى الضريبة المقطوعةعضو لجنة النظر . 

 المنظورة اماـ محكمة  عضو لجنة التسويات المتعمقة بقضايا ضريبة الدخؿ
 .استئناؼ قضايا ضريبة الدخؿ

 المقدمة لدى محكمة استئناؼ قضايا ضريبة الدخؿ  عضو لجنة دراسة تقارير الخبرة. 
 استنادا الحكاـ قانوف ضريبة  عضو لجاف اعداد االنظمة و التعميمات الصادرة

 .5003( لسنة 52رقـ ) الدخؿ

 5004,  عضو لجنة مناقشة احتياطات التأميف مع ىيئة التأميف . 

بعنواف )تقييـ  ،في مجاؿ ضريبة الدخؿ والمبيعات الدكتوراهة ػعضو مناقشة رسال.4
 /، جامعة تشريفجودة الفحص الضريبي وأثرىا عمى اإليرادات العامة في األردف(

 . 5009الجميورية العربية السورية، –لالذقية ا
محاضر  3669 -3664قسـ ادارة االعماؿ والمحاسبة لمفترة مف – جامعة مؤتة.  2

نظري،  – مباديء المحاسبة ، تدقيؽ الحسابات تالية: تدريس المساقات ال ،متفرغ
عممي ، محاسبة الضرائب، محاسبة شركات االشخاص ، ال -تدقيؽ الحسابات 

 ., محاسبة ادارية لمحاسبة الخاصة ، اسواؽ ومؤسسات ماليةا
 .لمدة فصؿ دراسي  محاضر غير متفرغ  3666 الجامعة الياشمية. 9
 .األردنييففي جمعية المحاسبيف  و مدرب التدريب مسئوؿ. 7
 :وتشمؿ محاضر ومدرب غير متفرغ في العديد مف القطاعات. 9
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  يب واالستشاراتالمجموعة األمريكية البريطانية لمتدر (ABG) ، الفحص
 .5031ديواف الضرائب مف جميورية السوداف، ، المستندي ألغراض الضرائب

  لقضاة محكمة وغير المحاسبيفالمعيد القضائي األردني، المحاسبة لممدراء ،
 .5030، البداية الضريبية

  محكمة لقضاة  ,, المحاسبة لممدراء وغير المحاسبيف األردنيالمعيد القضائي
 .5007، استئناؼ محكمة قضايا ضريبة الدخؿ

  دورة المحاسب  –المجمع العربي لممحاسبيف القانونييف  –كمية طالؿ أبو غزالة
 القانوني األردني.

  دورة المحاسب  –المجمع العربي لممحاسبيف القانونييف  –غزالة  أبوكمية طالؿ
 القانوني العربي.

  الدخؿ ضريبةمع لية التعامؿ آ –صناعة المحاضرة في غرفة. 

  الجانب التطبيقي لتقدير ضريبة الدخؿ في  كمية العموـ االدارية/ –جامعة االسراء
 .الشركات المساىمة

  القوانيف الخاصة بالضرائب  كمية اليندسة و التكنولوجيا/  –الجامعة االردنية
   .والمتعمقة باالستثمارات الصناعية

 دارية/الناحية التطبيقية لضريبة الدخؿ كمية االقتصاد و العموـ اال -جامعة مؤتة
 .في الشركات المساىمة 

  مستندية لممواد والسجالت المحاسبية الالدورة   3667العامة  اإلدارةمعيد
 .المتعمقة بيا

 األردني مركز بيت القمة.    

 .النجـ الذىبي لالستشارات المحاسبية واإلدارية والضريبية 

  قانوف ضريبة الدخؿ المؤقت محاميفدبموـ قانوف لم –شركة نور األردف ،
                           .واألنظمة والتعميمات الصادرة بموجبو 5006( لسنة 59)رقـ

 دورات المحاسب القانوني االردني -األوسطالشرؽ  أكاديمية. 
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  .5030حتى عاـ نائب رئيس المجنة االجتماعية لموظفي دائرة ضريبة الدخؿ و المبيعات . 6
 .JCPAمتحانات المحاسب القانوني االردني إو لجنة وضع اسئمة . عض30
, امتحاف المحاسب  ) لجميع الدوؿ العربية( ومدقؽ .مصحح ورقة التشريعات33

  ., جمعية المجمع العربي لممحاسبيف القانونييف ACPAالقانوني العربي , 
 ..رئيس لجنة التنسيؽ مع وزارة الصناعة و التجارة 35


